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PERSIAPAN

* Doa para pelayan, doa pribadi jemaaat
* Latihan lagu-lagu oleh Prokantor

UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! Selamat pagi,,, Seluruh
Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah
di hari Minggu XIV sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan
dilaksanakan juga Ibadah Syukur HUT ke-61 Pelkat Pelayanan Anak
GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan
Tuhan. Pemberita Firman pada ibadah ini adalah Pdt. Maggie C. L.
Huwae
UNGKAPAN SITUASI
Seorang Pelayan PA:
Sungguh cinta kasih Tuhan sangat besar bagi kita anak-anak-Nya. Ia setia
memelihara hidup kita dari hari ke hari. Tuhan yang amat baik, Ia juga yang
telah berjalan bersama PELKAT Pelayanan Anak GPIB hingga 61 tahun masa
pelayanan telah terlewati.
Seorang Ayah:
Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa hikmat
dari Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Hanya dengan kasih dan kesabaran Tuhan
yang IA taruh di hati kita, orang tua bersama para pelayan dan jemaat
dewasa dimampukan untuk menyayangi dan membimbing jemaat anak yang
bersekutu bersama di GPIB tercinta ini.
Seorang Ibu:
Salah satu kegembiraan terbesar orang tua adalah melihat anaknya tumbuh
sehat, kuat, cerdas dan yang terutama, beriman teguh dan mencintai Tuhan
dengan sepenuh hatinya. Inilah yang Tuhan terus kerjakan bagi anak-anak
kita bersama PELKAT Pelayanan Anak GPIB.
Seorang Anak Perempuan:
Rasa sayang Tuhan dapat kami rasakan melalui asuhan dan teladan ayah-ibu,
kesabaran kakek-nenek, bimbingan kakak Pelayan dan dukungan doa seluruh
jemaat. Itu semua membuat kami dengan penuh sukacita datang beribadah,
bernyanyi dan mendengarkan cerita tentang karya dan kasih Tuhan.
Seorang Anak Laki-Laki:
Di dalam PELKAT Pelayanan Anak, kami belajar bahwa Tuhan yang amat
besar, mempunyai rancangan besar atas hidup kami yang masih kecil, yaitu
agar sejak kini hingga dewasa nanti, kami bertumbuh menjadi GEREJA YANG
MELAYANI.
Lagu Mars Pelkat PA GPIB “Gereja Yang Melayani”

(dinyanyikan oleh Pelayan, Pengurus & Anak Layan)
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AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di
tengah-tengah Persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
P. Lagu

KC 349:1&2 SEMUA YANG TERCIPTA
Semua yang tercipta , hai alam semesta,
agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya.
Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan,
seluruh margasatwa di gunung dan lembah.

~ Prosesi Masuk ~

Jemaat

VOTUM
PF
Jemaat

Semua manusia, hai ikutlah serta
memuji kasih Tuhan yang agung mulia.
Dalam Yesus, Putera-Nya, kita s"lamat selamanya:
segala sesuatu dibaharui-Nya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi (Maz 124:8)
1 . 1 Amin

NAS PEMBIMBING
PF
1 TIMOTIUS 1 : 16
SALAM
PF
Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus
Yesus, Tuhan kita menyertai kamu
Jemaat
DAN MENYERTAIMU JUGA
P. Lagu

GB 50:1&2 PERUBAHAN AJAIB
Perubahan ajaib terjadi padaku,
ketika kasih Yesus masuk di hatiku.
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku,
hingga hidupku yang lama kini jadi baru.

Semua

Refrein

Jemaat

Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut
setia, murah hati, bawa sukacita,
rendah hati dan ramah terhadap orang lain
itu sikap nyata dari perubahan ajaib.

Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku.
Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya
dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya.
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duduk

PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan
hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita:
Orangtua

Tuhan, kami mengaku, terkadang sebagai orang tua kami
lalai, kami kurang memperhatikan kesehatan anak secara
utuh, kami kurang memprioritaskan waktu untuk membangun
kedekatan dengan mereka, kami kurang memberi kata-kata
yang memotivasi dan membangun mental yang positif, kami
kurang memberi teladan dalam mengelola emosi dan
mengutamakan pertumbuhan rohani.

Pelayan PA

Tuhan, kami mengaku, dalam melayani terkadang kurang
memegang teguh komitmen dan kurang mengupayakan yang
terbaik. Kami masih mengutamakan kepentingan pribadi dan
masih kurang memperhatikan setiap anak layan dengan
segala keunikan dan kekhususan mereka. Terkadang kami
juga kurang peduli dan tidak cukup rendah hati dalam
membangun hubungan yang baik dengan sesama rekan
sepelayanan, Presbiter dan orang tua, sehingga kurang
maksimal dalam bersinergi untuk membangun anak bangsa
yang sehat, cerdas dan kuat dan dapat menjadi contoh bagi
orang lain.

Anak Layan

Tuhan, kami mengaku, pernah berkata dan bersikap kurang
sopan pada teman bahkan pada orang dewasa. Kami kurang
menaati orang tua, bermain berlebihan dan kurang menjaga
kesehatan. Terkadang kami juga kurang bijaksana mengatur
waktu sehingga kurang belajar dengan sungguh-sungguh dan
kurang mengasah bakat serta kecerdasan kami. Terkadang
kami juga malas berdoa dan membaca Firman Tuhan.

Jemaat

Tuhan, kami mengaku, dalam keseharian terkadang enggan
terlibat dalam memikirkan kesejahteraan anak. Kami kurang
merasa memiliki tanggung jawab untuk turut menyukseskan
program pendidikan maupun pelayanan anak.
Ya Tuhan ampunilah kami, bimbinglah untuk lebih peka dan
rela hati bahkan dengan semangat mau menjadi teladan bagi
masyarakat dalam memperhatikan anak-anak bangsa yang
Engkau kasihi.

P2

Atas segala kelemahan itu, kami mohon :
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KC 302:1-3 BANYAK PERBUATAN

P. Lagu

P-PA

S‟mua itu, Tuhan, sangat kusesalkan.
Ajar „ku selalu turut kehendak-Mu.

Semua

Tolong aku, Tuhan; b‟rilah keampunan.
Kaulah Mahakasih, sungguh murah hati!

BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
YOHANES 8 : 34 – 36 ....................
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita
sekalian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
P. Lagu
Semua

Jemaat

KJ 395:1&3 BETAPA INDAH HARINYA
Betapa indah harinya saat kupilih Penebus.
Alangkah sukacitanya, 'ku memb'ritakannya terus.

Refrein

Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
'Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t'rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.

Sudah 'ku jadi milikNya, Ia pun milikku kekal.
Yakin penuh 'ku ikutlah: suara Tuhan kukenal.

Refrein

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri, sebagai tekad
memperbaharui hidup dan komitmen kita agar dapat menjadi contoh
bagi sesama, dengarlah Perintah Hidup Baru sebagaimana tertulis
dalam EFESUS 4 : 17 - 32 yang menyatakan demikian ”……………..”
Demikian Perintah Hidup baru bagi kita, kiranya Roh Kudus menolong
kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian
kita di dunia.
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GB 46 TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG
Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang pada-Nya.
Tuhan Yesus s‟lalu jaga diriku, aku aman dilindungi-Nya.
Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya
dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut.
Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya
agar aku memuliakan nama-Nya.

duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh
Kudus....
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang
dibacakan dari Alkitab, Haleluya!
KC 127
Prmpn
Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya
Lk-Lk
Puji Tuhan
Prmpn
Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya
Lk-Lk
Puji Tuhan,
Puji Tuhan
Prmpn
Haleluya
Lk-Lk
Puji Tuhan
Prmpn
Haleluya
Lk-Lk
Puji Tuhan
Prmpn
Haleluya
Semua
Puji Tuhan
P2

Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 TIMOTIUS 1 : 12 - 17 yang
menyatakan (dibacakan oleh seorang anak PA) …....
Demikianlah Pembacaan Alkitab

PF

Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah

Jemaat

KHOTBAH :

GB 392a KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan.
Bapa, Put‟ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi
“HIDUP MENJADI CONTOH BAGI ORANG LAIN”

duduk

teduh menghayati firman
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P. Lagu

JAWABAN UMAT
GB 226:1-2 HIDUP YANG JUJUR
Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku
yang aku sembah. Persekutuan, mesra dan kudus,
ingin kuikat dengan Penebus.

Semua

Refrein

Jemaat

Bagiku Yesus memb'ri nyawa-Nya menanggung dosaku
di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia,
seluruh hidup kub'ri pada-Nya.

Ya Yesus, Kaukorbankan darah-Mu bagiku;
kub'ri masa depanku dan hidup bagi-Mu.
Hatiku kuserahkan menjadi takhta-Mu.
Kuminta, kuasailah seluruh hidupku.

PENGAKUAN IMAN
PF
Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri dan mari mengikarkan
Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati, mulit dan sikap sempurna mari
menyatakan…

duduk

DOA SYAFAAT
PF
……… Ya Tuhan, dalam Pengasihan-Mu, kami mohon :
J
DENGARKANLAH DOA KAMI.
PF
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat
kami, yang telah mengajar kami berdoa...
PF&J BAPA KAMI YANG DI SORGA…. (dox. KJ 475 KAR‟NA ENGKAULAH)
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP

AJAKAN PERSEMBAHAN
P3
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut
dan tangan kita. Dengarlah firman-Nya, “Mengucap syukurlah dalam
segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus
Yesus bagi kamu”. (1 TESALONIKA 5:18).
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
P-PA
Jemaat

KC 356:1-3 KU B’RI PERSEMBAHAN
Kub‟ri persembahan pada Tuhanku
sambil puji Yesus, Jurus‟lamatku.
Dengan sukaria kub‟ri pada-Mu
dan merasa kaya dalam Tuhanku.

...Pengumpulan persembahan diiringi instrumentalia

Jemaat

Mari kawan-kawan, rela hatilah
bawa persembahan; datanglah seg‟ra.
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DOA PERSEMBAHAN
P3
Marilah berdiri dan berdoa bersama bagi persembahan yang sudah
kita kumpulkan ini.
Jemaat

Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu.
Kami persembahkan pemberian sukarela dan pujian
serta seluruh hidup untuk Tuhan pakai menjadi
saluran berkat bagi sesama termasuk bagi pelayanan
jemaat anak di GPIB ini, demi hormat dan kemuliaan
nama Tuhan, Amin.
PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT DAN PERKENALAN
a. Penekanan Warta Jemaat
b. Serah Terima dan Perkenalan PHMJ Periode 2017-2020 kepada PHMJ
Periode 2020-2021
c. Perkenalan Panitia Pembangunan Periode 2020-2021

duduk

berdiri

AMANAT PENGUTUSAN
PF
Tuhan menginginkan engkau untuk melakukan yang baik dan dimulai
dari dalam keluarga

Jemaat
PF

Tuhan menginginkanmu selaku orangtua, para pelayan dan Gereja
untuk dapat membina, mengajar dan mendampingi para generasi
penerus sejak mereka kanak-kanak untuk menjadi contoh dalam
hidup setiap hari

Jemaat
PF

Mampukan kami Tuhan untuk melakukan tugas yang
mulia ini

Tuhan mengutusmu untuk menjadikan hidupmu teladan mulai dari
dalam keluarga dan kemudian di tengah masyarakat dalam semua
karya dan aktivitas yang dikerjakan

Jemaat
PF

kami siap melakukan yang baik dan dimulai dari dalam
keluarga

Tuntunlah dan tolong kami agar dapat menjadi
teladan di manapun kami berada

Bulatkan tekad dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan selalu besertamu
menjalani hidup yang jujur dan menjadi contoh bagi sesama

Jemaat

Syukur kepada-Mu, ya Tuhan

duduk
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P. Lagu

GB 226:3&4 HIDUP YANG JUJUR
Di mana-mana, setiap kerja 'kan kulakukan demi nama-Nya.
Rela menanggung sengsara pedih, 'ku ikut Yesus, kupikul salib.

Semua

Refrein

Jemaat

Memuji Yesus dengan hidupku mau berkenan pada
Dia penuh, ikut mencari yang hilang sesat,
bawa pada-Nya yang susah, penat.

Ya Yesus, Kaukorbankan darah-Mu bagiku;
kub'ri masa depanku dan hidup bagi-Mu.
Hatiku kuserahkan menjadi takhta-Mu.
Kuminta, kuasailah seluruh hidupku.

Refrein
BERKAT
PF

Kiranya selalu ada bunga di jalan yang kita tempuh.
Kiranya mentari menyapa dan menerangi hari-hari kita terus.
Kiranya kicauan burung menemani langkah kita.
Kiranya pelangi di langit yang biru menghiasi perjalanan kita.
Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan persekutuan dengan Roh
Kudus senantiasa menyertai kita dari dulu, kini dan selamanya

Jemaat

GB 402c

AMIN
Amin, amin, amin, amin, amin
Amin, amin, amin, amin, amin

..prosesi Alkitab dan jabat tangan Presbiterial
Jemaat TETAP BERDIRI dan bersaat teduh

SALAM PERSEKUTUAN
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MINGGU, 6 September 2020

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan
menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut:

BIDANG I. TEOLOGI & PERSIDANGAN GEREJAWI
1. Ibadah Pelkat GP
Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah
GP pada:
Hari, Tanggal : Minggu, 06 Sept 2020
Waktu
: Pukul 19:00 Wib
Pelayan Firman : Dkn. Frederik Hutubessy
Sdr. Andrean Wuaten
Dengan menggunakan aplikasi google meet.
2. Ibadah Keluarga
Disampaikan kepada seluruh anggota Jemaat bahwa ibadah keluarga
akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Rabu, 09 Sept 2020
Waktu
: Pukul 19:00 Wib
Pelayan Firman : Pdt. Maggie Huwae
Dkn. Frederik Hutubessy
Metode Ibadah Penelahaan Alkitab. Berkenaan dengan Ibadah ini, maka
link Zoom Meeting akan dibagikan kemudian melalui WAG Presbiter,
Sektor Pelayanan atau Unit Misioner dan tata ibadah dapat diakses melalui
http://gpibpancoranrahmat.org
3. Ibadah Pelkat PKP
Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan
dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 11 Sept 2020
Waktu
: Pukul 17:00 Wib
Pelayan Firman : Pnt. Frederik Sahertian
Anggota PKP
Tata Ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link
http://gpibpancoranrahmat.org
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4. Ibadah Pelkat PKLU
Disampaikan kepada seluruh anggota PKLU bahwa akan dilaksanakan
ibadah PKLU pada:
Hari, Tanggal : Selasa, 15 Sept 2020
Waktu
: Pukul 11:00 Wib
Pelayan Firman : Pdt. Maggie Huwae
Pelayan Liturgi : Ibu Conny Likumahwa
Dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan Ibadah
ini, maka link zoom meeting akan dibagikan kemudian melalui WAG
Presbiter, Sektor Pelayanan atau Unit Misioner dan tata ibadah dapat
diakses melalui http://gpibpancoranrahmat.org
BIDANG II PELAYANAN DAN KESAKSIAN
Penyerahan Diakonia dan Bantuan Pendidikan
Bantuan Diakonia bagi 6(enam) Keluarga dan Bantuan Pendidikan bagi 1(satu)
orang anak, akan diberikan pada hari Sabtu, 12 September 2020

Demikianlah penekanan warta minggu ini.
Dirgahayu Pelkat PA Ke-61 Terus bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah.
Tuhan Yesus Memberkati.
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